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Jakobsbakken er et unikt 
stykke norsk kulturhistorie. 
Pakk ski og varme klær, og 
legg noen vinterdager til det 
tidligere gruvesamfunnet.



TEKST ERIK JENSEN LILAND

Vintermoro 

Omgitt av majestetiske fjell, isbreer og et av  
Norges største uberørte fjellandskap, ligger det gamle 

gruvesamfunnet Sulitjelma. I det som en gang var landets 
nest største industriarbeidsplass, er det nå fornyet 

optimisme og storsatsning på reiseliv. 

NYTT LIV I  
GAMMELT 

GRUVESAMFUNN
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EN BY I BYEN Øverst i den ene dalsiden 
av Sulitjelma, elleve kilometer opp i fjell-
heimen fra sentrum, ligger den gamle 
gruvelandsbyen Jakobsbakken. Dette 
var et helt eget gruvesamfunn, med alt 
som hørte til et levende lokalsamfunn. 
Jakobsbakken var en egen gruveby, i 
gruvebyen Sulitjelma. Her var det butikk, 
skole og kulturliv. Det var også på denne 
plassen det ble utvunnet mest malm, helt 
frem til gruvedriften på Jakobsbakken ble 
lagt ned i 1968. 

«Lapplands-helvetet», vokste på starten 
av 1900-tallet landets nest største indus-
triarbeidsplass frem. Her eide gruvesel-
skapet alt. Husene som gruve arbeiderne 
bodde i, maten de spiste, veien de gikk 
på – og svovelrøyken de pustet inn. 
Gruvebyen hadde til og med sin egen 
myntenhet, og den eneste matbutikken 
som var tillatt, var også eiet av verket. 
Klasseskillet var enormt, og nederst på 
rangstigen fant man de som stod for 
verdi skapningen: gruvearbeiderne. 

I den arktiske fjellheimen, cirka 90 
km fra Bodø, ligger det ærverdige 
gruve samfunnet Sulitjelma. Her 
skulle det egentlig ikke ha vært noe 

annet enn uberørt natur, høye fjell og 
isbreer. Tilfeldighetene ville ha det til at en 
same ved navn Mons Petter i 1858 fant 
en skinnende stein her, som han trodde 
var gull. Steinen viste seg å være malm, 
og det ble starten på et av Nord-Norges 
mest betydningsfulle industrieventyr.  

I området, som en gang fikk tilnavnet 

Mona Mosti og Thor Åge Jensen 
satser stort på å få skiturister 
til fjellene rundt Sulitjelma.
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Det norske skiland s-
laget har lagt flere sam-
linger til løypene rundt 
Jakobsbakken. Mange 
av skilandslagets 
kjente løpere har også 
deltatt i Kobberløpet.

R U N D T  I  N O R G E

KOBBERLØPET  
2020:

19.  
APRIL



Etter 104 års gruvedrift sa det i 1991 
stopp i Sulitjelma. Da var kobberprisene 
så lave at det ikke var lønnsomt å fortset-
te driften. Siden den gang har samfunnet 
her gått fra å være en industrimetropol 
med over 3000 innbyggere til en bygd 
med kun 600 innbyggere og få arbeids-
plasser. 

HISTORISK SKIRENN Nå er det derimot 
ny optimisme i Sulis. Det satses stort 
på reiseliv og naturbaserte opplevelser, 

Det som er så spesielt med Jakobs-
bakken, er at bygningene ser helt like 
ut i dag som de gjorde på starten av 
1900-tallet da husene ble satt opp. Dette 
er temmelig unikt, med tanke på at byg-
ningsmassen fra gamle gruvesamfunn 
vanligvis ble sanert når gruvedriften opp-
hørte. Riksantikvaren har også sørget for 
at det i områdeplanen for Jakobsbakken 
er vernebestemmelser som sier at byg-
gene må bevares uendret også i frem-
tiden. 

BODØ

JAKOBSBAKKEN 
BREDDEGRAD 67°6’19’N 
LENGDEGRAD 16°0’22’Ø 

FAKTA
Stedet var fra starten av et 
samisk område, men fra 1896 ble 
det etablert aktiv gruvedrift her, 
600 meter over havet. Frem til 
1968, da gruvedriften ble lagt ned, 
var Jakobsbakken den plassen i 
Sulitjelma der det ble utvunnet 
mest malm. Siden den gang har 
gruvebyen i Fauske kommune så 
godt som ligget i dvale. Nå ønsker 
reiselivsbedriften Fjellfarer å få 
Jakobsbakken til å skinne igjen, 
gjennom å bygge opp reiselivs-
aktiviteter i det gamle gruve-
samfunnet.

Widerøe flyr til Bodø lufthavn.

Området rundt Sulitjelma 
og Jakobsbakken byr  på 
skikkelig vintervær.

Kalde fingre 
og varm gløgg.
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og sentralt i den satsningen står paret 
Thor Åge Jensen og Mona Mosti. Med 
stort pågangsmot og stå-på-vilje har 
de sammen med en entusiastisk gjeng 
revolusjonert det historiske skiren-
net Kobberløpet, samtidig som de selv, 
gjennom selskapet Fjellfarer, satser på 
å bygge opp «Norges kuleste reiselivs-
destinasjon» på Jakobsbakken.

Det første man ser når man svinger opp 
den siste kneika til Jakobsbakken, er den 
store steintippen og tårnhuset som ruver 
i terrenget. Det ligger der nærmest som 
et monument som vitner om det storslåt-
te som en gang befant seg her. Deretter 
åpner landskapet seg opp, og man får øye 
på de mektige Sulitjelmafjellene. I forkant 
av toppene ligger Sulitjelmabreen, som er 

landets tiende største isbre. Den svenske 
nasjonalelven Pite älv har sitt utspring 
fra denne isbreen. Bak breen kneiser 
toppene på rekke og rad: Sluskhatten, 
Vardetoppen, Stortoppen, Vacknachocka 
og sist, men ikke minst, Suliskongen med 
sine 1908 moh; Norges høyeste fjell nord 
for polarsirkelen. 
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Jakobsbakken i magisk vinterlys.

FO
T

O
 IS

T
O

C
K

Det gamle gruve-
samfunnet 
Jakobsbakken er 
omkranset av 
majestetiske fjell.
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90  
KM

FRA BODØ

  
– Jeg gikk og kløp meg i armen 
innover her, Kobberløpet er det 
flotteste skirennet jeg har gått.

Bjørn Dæhlie



REISELIVSEVENTYR Når man parkerer 
på parkeringsplassen på Jakobsbakken 
Mountain Resort, står man midt i den 
gamle gruvebyen. Husene, eller brakkene 
som er den korrekte betegnelsen, troner 
på hver sin side av veien, i prangende 
farger og med ulike navn: Kåfjord, Kapstø, 
Kabelvåg … Husene fikk navn etter plas-
sene de ble flyttet fra helt på starten 
av 1900-tallet. Brakka som fikk navnet 
Kabelvåg, var for eksempel et hotell i 
Lofoten, som ble fraktet med båt og hest 
og kjerre til gruvebyen for å huse arbei-
dere som jobbet her. 

Og her på Jakobsbakken startet Mona 
og Thor Åge sitt reiselivseventyr. 

– Vi har ambisjoner om å skape noe helt 
unikt her, forteller gründer Mona Mosti 
entusiastisk, – noe som ikke finnes noe 
annet sted i Skandinavia. 

Jakobsbakken er et perfekt utgangs-
punkt for å skape minneverdige opplev-
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MALM

REKORD
Det var drift i Jakobsbakken gruve 
fra 1896–1968 og det ble utvunnet 
totalt 4 467 millioner tonn malm i 
gruven. Transporten av malm 
foregikk med linebane ned til 
Sulitjelma.

TV

OMTALE
Etter at Fjellfarer startet sin reise-
livssatsing på Jakobsbakken, har 
de blant annet hatt besøk av ver-
dens ledende reiselivskanal, 
Travel XP. Programleder Rohan 
Patoley mente at Jakobsbakken 
Mountain Resort burde rett inn på 
fjellfantenes Bucket-liste. Det 
planlegges også en dokumentar på 
NRK1 fra skilandslagets samling 
på Jakobsbakken. 

SELLKAKER

SØTT & SALT 
På Jakobsbakken Mountain Resort 
serveres de populære sellkakene 
fra Mosti, gården der reiselivs-
gründer Mona vokste opp. De er 
basert på farmorens oppskrift, og 
er en lefse bestående av en søt 
kakerøre og fenalår som er drys-
set oppi. Søtt og salt, mmm … 

 VISSTE
DU AT…
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Therese Johaug  
trives også i ski-
terrenget rundt den 
gamle gruvebyen.

Fra Jakobsbakken kjøres det opp lang  renns -
løyper som slynger seg mellom husene og 
totalt 30 kilometer innover fjellet.

Naturen rundt 
Sulitjelma er 
et eldorado for 
fjellfanter.
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Nå er det ny 
optimisme i 
Sulis. Det satses 
på reiseliv og 
naturbaserte 
opplevelser.



elser. I de autentiske omgivelsene, som 
mest kan minne om Røros eller Svalbard, 
har paret totalrenovert Messa, som tid-
ligere var høyfjellsbibliotek og kontor for 
gruveledelsen her oppe. 

– Høsten 2020 vil også det neste byg-
get stå klart. Det blir en fjellstue der det 
blir konferanserom og overnattingsplass 
for nærmere 30 personer, med dobbelt-

rom i førsteetasjen og sovesal i andre, 
forklarer Mosti. 

VERDENSCUP-STANDARD Utvendig 
ser Messa helt lik ut som den gjorde da 
bygget ble satt opp som administrasjons-
bygning for ledelsen i gruvesamfunnet. 
I dag er det lite som minner om at dette 
har vært brukt som kontor. Det eneste 

som står igjen fra det gamle bygget, er 
trappene og ovnene. Her er det innredet 
leiligheter, som hver inneholder tre sove-
rom, bad, kjøkken med spiseplass for 12 
personer og stue med nydelig utsikt mot 
Sulitjelmamassivet. I kjelleren er det bad-
stue, treningsrom og smørerom for ski. 

Norges langrennslandslag har hatt 
oppstartsamlingen sin her de siste to 

årene, og langrennslaget trives så godt 
på Jakobsbakken at de har planlagt sam-
linger her årlig frem til OL i Beijing i 2022. 
Sammen med vel 1200 skiløpere kom-
mer også fleste av løperne på landslaget 
til Sulitjelma for å gå det tradisjonsrike 
Kobberløpet, der Mona er daglig leder 
og Thor Åge rennleder. En annen som 
ble observert på Bodø flyplass før årets 
løp, var den russiske langrennsstjernen 
Aleksandr Bolsjunov.

Hundeslede er 
et kurant frem-
komstmiddel i 
dette snøriket.

Gode råvarer med 
lokal forankring 
er en gjenganger 
på menyen på 
Jakobsbakken.
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Norges langrenns landslag har 
hatt oppstartsamlingen sin på 
Jakobsbakken de siste to årene.

  
Vi satser på å bygge  
opp Norges kuleste 

reiselivsdestinasjon  
på Jakobsbakken.

Mona Mosti 



Da skilegenden Bjørn Dæhlie deltok 
på Kobberløpet i år, uttalte han til Avisa 
Nordland etter målgang at det var det 
flotteste skirennet han noen sinne hadde 
gått. Han hadde måttet klype seg i armen 
der han gikk innover fjellet. 

Fra Jakobsbakken kjøres det opp 
langrennsløyper som slynger seg mel-
lom husene og totalt 30 kilometer inn-
over fjellet. Og du kan faktisk gå de tre 
milene uten å tråkke i samme spor to 
ganger. Skiløypa går langs idylliske elver, 
med majestetisk utsikt, og er akkurat 
passe kupert. Under fjorårets Kobberløp 
beskrev Martin Johnsrud Sundby løypene 
i Sulisfjellet som ”verdenscup-standard 
og vel så det”.

UOPPDAGET PERLE Mona og Thor 
Åge har sett hvordan reiselivsnærin-
gen i Nord-Norge har utviklet seg de 
siste årene, og satser hardt på å få ta 
del i den veksten. Målet er å bygge opp 
Jakobsbakken til en helårsdestinasjon. 
Men det naturgitte fortrinnet med snø fra 
november til juni gjør at vintersesongen 
er den de satser hardest på. I den hvite 
årstiden tilbyr vertskapet opplevelser 
som hundekjøring, langrenn, snøscooter-
safari, nordlysturer, yoga og toppturer. På 

Det er ikke uvan-
lig å se rein tett 
på bebyggelsen 
på Jakobsbakken.

Finn frem vinter-
klærne og ta en tur 
til snø og skiføre.

FO
T

O
 C

R
IS

T
E

R
 H

A
U

G
/A

L
A

M
Y

 S
T

O
C

K
 P

H
O

T
O

FO
T

O
 C

U
LT

U
R

A
 C

R
E

A
T

IV
E 

(R
F)

/A
L

A
M

Y
 S

T
O

C
K

 P
H

O
T

O

PERSPEKTIV     21

R U N D T  I  N O R G E

1858:
DEN FØRSTE 

KOBBER
MALMEN BLE 

FUNNET



 

wideroe.no
Widerøe har direkte-
avganger til Bodø fra 
Bergen, Tromsø og 
flere andre byer. Med 
en kort mellom-
landing eller tre er 
det gode forbindelser 
fra hele landet. 

På wideroe.no kan  
du enkelt bestille 
flybilletter til alle 
reiser i Norge og 
videre ut i verden. 
Trenger du hotell 
eller leiebil, finner du 
alltid gode tilbud på 
våre hjemmesider.

mer om 
REISEN

sommer og høst er det blant annet fjell-
vandring, fisketurer og hundekjøring med 
vogn. Jakobsbakken ligger ved inngangen 
til Junkerdal Nasjonalpark, som er et av 
de største uberørte villmarksområdene 
vi har i Norge. I fjellheimen her finner man 
over 400 fiskevann, to isbreer og en rik 
flora med mange sjeldne plantearter. I til-
legg er det et rikt dyremangfold, og det er 
slett ikke sjelden at man kan oppleve rein 
som står og beiter rett utenfor brakke-
døren på Jakobsbakken. 

– Når gjester besøker oss på 
Jakobsbakken, ønsker vi at de er her 
minst et par dager. Da får de mulighet til 
å oppleve både sol, snøstorm, magiske 
solnedganger og nordlys som danser på 
himmelen, sier Mona.

I tillegg frister hun med lokale matopp-
levelser, med råvarer høstet, sanket og 
fanget innen en times omkrets fra den 
gamle gruvebyen. n
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Hundekjøring er en 
populær aktivitet 
på Jakobsbakken.
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Around 90 km from Bodø, sur-
rounded by majestic peaks, 
glaciers and one of Norway’s 
largest untouched mountain 
landscapes, lies the old mining 
community of Sulitjelma. The 
area, nicknamed “Lapland’s hell”, 
came to be the second largest 
industrial workplace in the coun-
try in the early 20th century. 
Everything here was owned by 
the mining company. 

What’s so special about 
Jakobsbakken is that the build-
ings look exactly the same 
today as they did in the early 
1900s when they were first built. 

However, in 1991, after 104 years 
of mining operations, everything 
came to a halt in Sulitjelma. 
Copper prices were so low that it 
was no longer profitable to con-
tinue. Since then the community 
has gone from being an indus-
trial metropolis of over 3,000 
residents to a village of just 600 
with few workplaces.
But now there is new optimism in 
Sulis. This is thanks to a strong 
focus on tourism and nature-
based experiences, and the key 
figures responsible are Thor Åge 
Jensen and Mona Mosti. With 
huge drive and determination, 

they, together with an enthu-
siastic team, have revolutionised 
the historic Kobberløpet ski race, 
while at the same time focus-
sing on building up “Norway’s 
coolest travel destination” at 
Jakobsbakken through the com-
pany Fjellfarer.
“We have ambitions to create 
something totally unique here,” 
says founder Mona Mosti enthu-
siastically, “something not found 
anywhere else in Scandinavia”. 

Norway’s national cross-
country skiing team have held 
their season launch here for the 
past 2 years, and the team likes 

Jakobsbakken so much that 
they have planned annual meets 
here up until the 2022 Olympics 
in Beijing. 

From Jakobsbakken, cross-
country courses wind between 
the buildings and stretch over a 
total of 30 km across the moun-
tain. During the winter season 
Mona and Thor offer experi-
ences such as dogsledding, 
cross-country skiing, snow-
mobile safaris, northern lights 
tours, yoga and peaks tours. 
Summer and autumn activities 
include mountain hiking, fishing 
trips and dogsledding on wheels.
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I området som fikk tilnavnet 
«Lapplands-helvete» vokste 
på starten av 1900-tallet 
landets nest største 
industriarbeidsplass frem.
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ARKTISK 
SKJULESTED
Ute i havgapet vest for 
Bodø ligger Fordypnings-
rommet Fleinvær, eller 
The Arctic Hideaway 
som det også heter. 
Fleinvær har ingen biler, 
ingen butikker, bare høy 
himmel og vid horisont. 
Fordypningsrommets ti 
små hus er bygget for å gi 
inspirasjon og ro i en vill 
og vakker kystnatur. 
fordypningsrommet.no

FOTO ISTOCK

R U N D T  I  N O R G E
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Guide til området
Andre ting du kan se og gjøre rundt Bodø

RALLAR-SNARVEI
Fykantrappa ble bygget rundt 1913 av rallarene som 
jobbet på fjellet som tunnel- og dambyggere, og ønsket 
seg en snarvei opp til fjellet. I dag valfarter turistene 
til Fykan for å gå i fotsporene til rallarene. For 100 år 
siden ble det krevd at de som var ansatt som bærere 
måtte kunne ta sekker på 50 kilo på ryggen. I dag har 
de fleste nok med vannflaske og fotoapparat. 
fykan.no

GAMMELT  
HANDELSSTED

Støtt er ei øy helt nord  
på Helgelandskysten, midt 
i skipsleia cirka 32 nautiske 
mil sør for Bodø. Allerede på 
1600-tallet hadde Støtt store 

skatteinntekter, noe som  
vitner om en betydelig fiskeri-

aktivitet. Fiskeressursene 
rundt øya gjorde at stedet  
utviklet seg fra å være et  

jekteleie til å bli et handelssted. 
Øya er kjent for den  l  une  

havnen hvor fiskerne før i  
tiden lå og ventet på godvær  

før de skulle over  
Vestfjorden på lofotfiske.

stott.no

ADRENALIN
Verdens sterkeste mal-
strøm, Saltstraumen, 
har plass blant Wild 
Wonders of Europe, og 
det er ikke uten grunn. 
En adrenalinfylt RIB-
tur med innlagt ørne-
safari i dette farvannet 
kan ikke sammenliknes 
med noe annet. Explore 
Salten tilbyr spektaku-
lære opplevelser for deg 
som liker litt høy puls.
exploresalten.no

ØYLIV
Manshausen er ei øy på 55 mål rett over  

fjorden fra Lofoten. I gamle dager var øya en del av 
Grøtøya handelsted, grunnlagt i 1690. Hovedhuset 
og steinkaiene er rester fra denne historiske tiden. 

Naturen rundt Manshausen er fantastisk; øyer, 
strender, høye fjell, midnattssol om sommeren 
og nordlys om vinteren. Her kan du boltre deg i 

aktiviteter som kajakkpadling, klatring, trekking, 
grotting, seiling, fiske m.m. 

manshausen.no

NASJONALPARK
Rago nasjonalpark er en av landets minste,  

men likevel kanskje en av de mest spektakulære. 
Det føles som å være i uberørt villmark, med dype 

daler, stupbratte fjellsider og utallige fossefall.  
Den lokale jeger- og fiskeforeningen har en  

hytte man kan leie. De leier også ut båt.
ut.no/turforslag/115685/rundtur-i-rago-nasjonalpark

For mer informasjon, se

VisitBodo.com




